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Mombasa – een avontuurlijke reis door Afrika
 
In dit strategische bordspel investeren de spelers in bedrijven 
die gebieden ontdekken en exploreren, handelsposten vesti-
gen en handel drijven. De competitie is hevig, maar er zijn ook 
gemeenschappelijke belangen. Profiteer van de privileges én de 
waardestijging van de aandelen. De tactische en strategische 
opties in dit expertspel zijn enorm. Bijzonder is de mooie balans 
tussen landje pik, aandelenbeheer, handmanagement en deck 
building. 
Nummer twee op de Fairplay list van SPIEL’15 en nu al een must 
voor elke spelliefhebber. 
In Maart bij The Game Master. 

Titel             Mombasa
Categorie            Strategisch   
                       bordspel
Leeftijd            12+
Aantal spelers            2 -4
Spelduur            75 -150 minuten
Spelauteur            Alexander Pfister
Illustraties                    Michael Menzel 
Distributie            The Game Master 
Consumentenprijs     EUR 44,95
Release             1 Maart 2016
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t...
strategisch bordspel van formaat



Rhodos – laat de innerlijke koopman in je los!
250 v C, Rhodos.  Als Griekse boer start je de productie van 
olijven, druiven, graan en geitenmelk voor de heerlijke Griekse 
keuken. Door de beïnvloeding van de Goden, het aanleggen van 
irrigatie en een goede timing vergroot je jouw oogst. Laad je schip 
met verse producten en vaar naar Rhodos stad. Als jouw schip de 
haven in vaart, zakken de prijzen voor de aanwezige producten. 
Vanuit het Oosten worden edelmetalen aangevoerd. Er ontstaan 
kansen voor oplettende handelaren die weten wat de marktprijs 
is en hoe ze winst kunnen maken. Investeer je winst in nieuwe 
ontwikkelkansen en ontdek spelenderwijs de strategische opties 
in dit interactieve economische spel voor 2-5 spelers.

Titel   Rhodes 
Categorie   Lichte expert
Leeftijd  10+
Aantal spelers   2-5
Spelduur        90 minuten
Spelauteur      Pieter Boots
Illustraties                      Julien Delval     
                             (Ticket to Ride)
Uitgever                          The Game Master 
Consumentenprijs EUR 34,95 
Release  September 2016
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t... Uniekveilingsysteem



STORY MAKER – Creëer je eigen verhaal
In dit coöperatieve bordspel is er om de beurt een speler 

die een verhaal samenstelt met behulp van de fantasierijke 
verhaalkaartjes. Het aantal mogelijkheden is met dit ba-

sisspel al meer dan 2 miljoen verhalen! De andere spelers 
moeten het verhaal nu proberen te raden. Hiervoor zullen 
de spelers al hun zintuigen en creativiteit moeten gebruik-

en. Met dit leuke coöperatieve spel mét een spannende 
teamvariant heb je avonden lang plezier. Voor gezinnen én 

volwassenen. 

Titel                        Story maker
Categorie          Familie / Party
           Coöperatief/Teams
Leeftijd                          8+
Aantal spelers          2-10
Spelduur          45 minuten
Spelauteur          Hans van Tol
Uitgever          The Game Master  
Consumentenprijs      EUR 24.95
Release           Mei 2016
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t... Meer dan2 miljoenverhalen!



Limbo – de dieren gaan los
De dieren staan te dansen. Heb je zin om aan de limbo competitie 
mee te doen? In dit vermakelijke snelle kaartspel moeten de spelers 
alleen maar met hun dieren onder de limbo tak door dansen. Maar 
dat lijkt gemakkelijker dan het is, want je moet steeds lager… en 
lager… en lager. Totdat er een  aap verschijnt die de spelregels ver-
andert, want nu moet je juist steeds hoger. Bij een volgende aap ve-
randeren de regels weer! Heb je dit snel genoeg in de gaten? Of  blijf  
je zitten met een grote olifant in je hand aan het einde van het spel? 

Titel             Limbo
Categorie            Kaartspel
Leeftijd            7+
Aantal spelers            2 -6
Spelduur            20 minuten
Spelauteur            Hans van Tol
Illustraties                   Kelly van der Meer 
Uitgever                       The Game Master   
Consumentenprijs    EUR 9,95
Release            Juni 2016
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t... Ready toparty?


